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  Abstract     چکیده

  طراحی   به  بعدیتک   نگاه  هایچالش   به  شهری  ریزانبرنامه   اخیر،  هایسال   در

  تالش  و  اندبرده   پی  برخوردارکم   محالت  زندگی  کیفیت  ارتقای  و  شهرها   خلق  و

  و   فرهنگی  اقتصادی،  شناسی،روان   نگاه  همچون   هانگاه   سایر  از  کنند می 

  دیدگاه   تقویت.  کنند  استفاده   خود  هایریزیبرنامه   در  نیز  اجتماعی

 پژوهش   هدف  و داشته  بسزایی اهمیت  میان  این  در اجتماعی  و  محوراجتماع 

 فضایی  راهبردی  ریزیبرنامه   در  اجتماعی  بازآفرینی  ابعاد  بررسی  نیز  حاضر

  بازآفرینی   هایبرنامه   کشور،  مختلف  شهرهای  در  که  است  سالی  چند.  است

  انجام   هاسازمان   سایر  و  هاشهرداری  توسط  محوراجتماع   بازآفرینی  و  شهری

  بازآفرینی   رویکرد  دستاوردهای  تا  است  تالش  در   حاضر  پژوهش.  شودمی 

 بر   مرور  از  پس.  آورد  بدست  فضایی  راهبردی  ریزیبرنامه   برای  را  اجتماعی

 موجود   هایمدل   تحلیل  همچنین  و  نظری  مبانی  و  گذشته  تجربیات

  محالت،   به  مردم  وابستگی  و  تعلق  حس  هویت،  ارتقای  همچون  دستاوردهایی

  اجتماعی   تعامالت  و  اجتماعی  سرمایۀ  اجتماعی،  مشارکت  سطح  ارتقای

  مسیرهای  تمامی در مردم دخالت با محوراجتماع  ریزیبرنامه  تقویت مردمی،

 ریزان برنامه   شهری،  مدیریت  از  مردم  رضایت  سطح  ارتقای  فضایی،  توسعۀ

  هدف   محالت  اجتماعی  پایداری  سطح  ارتقای  آنها،  عملکرد  و  فضایی

  و   طراحی  و  ریزیبرنامه   مسیر   در  اجتماعی  بسیج  و  سازیظرفیت   بازآفرینی، 

 طریق از شهری طراحی و ریزیبرنامه  راستای در محلی جامعۀ توانمندسازی

 . گردید مشخص فضایی راهبردی ریزیبرنامه  برای اجتماعی بازآفرینی

 

 In recent years, urban planners have realized the challenges 
of a one-dimensional approach to designing and creating 
cities and improving the quality of life in low-income 
neighborhoods, and they try to use other perspectives such 
as psychological, economic, cultural and social perspectives 
in their planning. Strengthening the community-oriented 
and social point of view is very important in this regard, and 
the aim of the current research is to examine the dimensions 
of social regeneration in strategic spatial planning. For 
several years, urban regeneration and community-oriented 
regeneration programs have been carried out by 
municipalities and other organizations in different cities of 
the country. The current research is trying to obtain the 
achievements of the social regeneration approach for spatial 
strategic planning. After reviewing the past experiences and 
theoretical foundations as well as analyzing the existing 
models, achievements such as improving the identity, sense 
of belonging and dependence of the people to the localities, 
improving the level of social participation, social capital and 
people's social interactions, strengthening community-
oriented planning with the involvement of people in all paths 
of spatial development , improving the level of people's 
satisfaction with urban management, spatial planners and 
their performance, improving the level of social 
sustainability of the target areas of regeneration, capacity 
building and social mobilization in the way of planning and 
design, and empowering the local community in line with 
urban planning and design through social regeneration for 
strategic spatial planning Determined. 
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 مقدمه -1

  بومی   هایارزش  و  فرهنگی  و  مکانی  خاص  هایویژگی  به  توجه  عدم

  ظاهر  و  سیما  یکنواختی  به  منجر  شهری  توسعه  فرآیندهای  در  محلی  و

  فرهنگ  تبلور  مکان   عنوان  به   شهری  محالت  و  است  شده  شهرها 

  از  ناشی هایجذابیت  همچنین  و  داده   ازدست  را   خود   هویت   و  جایگاه 

  این  در .  است  شده   رنگ   کم  راستا   این   در   فرهنگی   و   مکانی  تمایزات 

  های بافت  در   بازآفرینی  به   مربوط   اقدامات  در  بازنگری   لزوم  راستا 

  تعلق   حس  ارتقاء و  هاپتانسیل  و  امکانات از استفاده  منظور  به   تاریخی

  محالت   نقش .  گرددمی  احساس  محالت  مندی هویت  نتیجه  در  و

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_org&hl=en&org=7034247761522097697
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_org&hl=en&org=7034247761522097697
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  در   جاری   فرهنگ  تبلور  مکان   عنوان   به   گذشته  شهرهای  در   تاریخی

  توسعۀ   جهت  همین  به  [.1]  است  اهمیت  حائز  و  پررنگ  بسیار  فضا

  هویت تخریب  به   قدم اولین  در اجتماعی ابعاد به  توجه بدون کالبدی 

  از   زیادی  بخش  دیگر  سوی  از.  شودمی  منجر  شهروندان  تعلق  حس  و

  کالبدی،   شدید   افت  و  فرسودگی  دچار  کشورمان،   در  شهری   فضای

  مشارکت  بر  تکیه   با  شهری   بازآفرینی  که  شده،   اجتماعی   و  اقتصادی

  ارتقای  راهکارهای   از  و  است   مسئله   این  رفع  راهکارهای   از   اجتماعی

  بدون [.  2]  است  شهری  محالت  در  سازی  ظرفیت  نیز  مشارکت

 توانیمنمی  هابافت  نوع   این  در  مشارکتی  هرم   به  توجه  و  مردم  مشارکت 

  .کنیم اقدام  آنها دوبارۀ طراحی  و  بازسازی  به

 
  هایبافت  نوسازی و بهسازی در مردم مشارکت و بازآفرینی هرم  1 شکل

 [. 3] شهری فرسوده

 

  توجهی  بی  با  ها آن  جمعی   خاطرات   و  هاانسان  شهری  هویت   امروزه،

  کندمی  زندگی  آن  در  که  مکانی  با  را  خود   ارتباط  انسان  و  شده   رو  روبه 

  در  آن  انگیزی  خاطره   و   مکان  هویت   فقدان .  است  داده   دست   از

  ایجاد  شهروندان   جمعی  و  فردی  هویت  در   مشکالتی  شهری  فضاهای 

  برنامه  و  طراحی   طوری   را   شهری   فضاهای   توان می  لذا .  است  کرده

  در   گذشته،  خاطرات  حفظ  و   هویت  احیاء   بر   عالوه  که  نمود،  ریزی 

  وقوع   برای  را  الزم  بستر  و  باشد  موثر  نیز  جدید  خاطرات  گیری  شکل

  بازطراحی   در  که  رویکردی  ترین مهم.  سازد  فراهم  شهری  رویدادهای

  اجتماعی   بعد  آن   در  که  شودمی  مطرح   شهری   محالت  بازسازی  و

  واژه.  است  اجتماعی  بازآفرینی  و  شهری  بازآفرینی  دارد،   اهمیت

Regeneration  فعل  ریشه  از  Regenerate  جان  کردن،  احیا  معنای  به  

  در   همچنین  و  بوده  کردن  رشد  نو  از  شدن،  احیا  بخشیدن،  دوباره

  بخشی  طبیعی،  بازتولید  معنای  به   که  شودمی  گفته  عبارت  این  تعریف 

  .است  قرارگرفته   نابودی   معرض  در   که   باشد می  زنده   تمامیت  یک   از

  مجموعه   و  یکپارچه  و  جامع  دید  از  است  عبارت  شهری،  بازآفرینی

  دائمی   بهبود  که   طوری   به   بینجامد،  شهری   مسائل  حل  به   که  اقداماتی

  که   بافتی  محیطی  زیست  و  اجتماعی  کالبدی،   اقتصادی،  شرایط   در

  توجه   کالبدی  نگاه  کنار  در  [.4]  آورد  وجود  به  را   شده  تغییر  دستخوش 

 .دارد ضرروت  نیز  مردمی مشارکت و اجتماعی بعد  به

  های الیه به  توجهی کم و  ایران در  فرسوده و  تاریخی هایبافت  وسعت

  های حوزه  به    پرداختن   لزوم  ها،بافت  اینگونه   تشخیص   در  اجتماعی

  « شهری  بازآفرینی»  اخیر،  رویکرد.  سازدمی  روشن  را  مکان  و  اجتماعی

  این [.  5]  دارد   آن  حفاظت   و  تاریخی   های بافت  به   جامعی   دید   که  است 

  قرار  پایدار  توسعۀ  و  محالت  اجتماعی  پایداری  راستای  در  رویکرد

  که  شهرها   افقی   رشد   کنترل  برای   پایدار،   توسعه  رویکرد   در.  گیردمی

  و   فرسوده  هایبافت  گیریشکل  اجتماعی،  و  کالبدی مشکالت  موجب

  به  است  بهتر  شود،می  شهری  رسانیخدمات  سیستم  در  تعادل  عدم

  مانده   خالی   اراضی  شهرها،  ایحاشیه  هایزمین  بردن   ساخت  زیر  جای

  به   مشروط   یابند،   توسعه   فرسوده  های بافت  باالخص  شهری،   درون

  از   یکی [.  6]  گردند   همراه   نیز  شهری   خدمات   سرانۀ  افزایش   با   اینکه 

  آوریجمع  مثال  برای رسانیخدمات  ضعف  هاییبافت  چنین  معضالت

  هاییطرح  چنین  در  مشارکت.  است  نشانی آتش  خدمات  و  زباله

 . باشد  انسانی نیروی یا  مالی  فکری، اجرایی،  صورت  به  تواندمی

 

 
 [ 4فرسوده ] بافت ساماندهی هایحطر در پذیریمشارکت  2 شکل

 

  مفاهیم   که  عام  واژه  یک  عنوان  به  شهری  بازآفرینی  تاریخی،  بررسی  در

  بخشی روان  و توانمندسازی   بازسازی،  نوسازی،   بهسازی، نظیر  دیگری 

  کار  به   گیرد،می  بر  در  شهری  عمومی  فضاهای  در  را  فرسوده  هایبافت

  هایفعالیت  برای   مناسب  بستری   شهری   فضای  طرفی  از.  رودمی

  و   گیریشکل  ساززمینه  و  اجتماعی  تعامالت   برای   مکانی   و  شهری 

  اجتماعی  سرمایه  توسعه.  آیندمی  شمار  به   اجتماعی  سرمایۀ   توسعه

  و   همکاری  اتحاد،   یکدلی،  همبستگی،  مانند   هایی ارزش  تقویت  موجب 

  حس   امنیت،  حس  دیگران،  با  تعامل  [.7]  شودمی  همگانی  مشارکت 

  در  لذا  و  است  اجتماعی  سرمایۀ  ابعاد  از  مشارکت  و  اعتماد  حس  تعلق،

  را  محالت  و  باقیمانده   مغفول  جامعه  به  توجه  بدون  شهری  بازآفرینی

  مشکالت  دارای   محالتی  چنین  اینکه  نهایت   در .  کندمی  خسران دچار

  های بافت.  شودمی  سبب  را  عمومی  نارضایتی  که   هستند   ایعدیده

  اجتماعی،  نظر   از   شهر   محروم   مناطق   زمره   در   اغلب   ای حاشیه  فرسوده 

  عدم   ساکنان،   نارضایتی  عامل  امر   این   و  هستند  کالبدی   و  اقتصادی

  پژوهش  نگارش  از  هدف[.  8]   آنهاست  در  شهری  حیات  رونق  و  پویایی

  اجتماعی  بازآفرینی  هایمدل  و  تجربی  نظری،   مبانی  بررسی   حاضر

  راهبردی  طراحی  و  ریزیبرنامه  برای  مناسبی  راهنمای  بتواند  تا  است

  اجتماعی  ابعاد  به  توجه   بدون  ریزیبرنامه  این  که  چرا.  باشد  فضایی

 .بود  نخواهد ممکن

 اجتماعی  بازآفرینی مطالعات بر مروری -2

  اجتماعی بازآفرینی هویتی ابعاد  بررسی  به (  2017) همکاران و هلس

  یا  محور اجتماعی  رویکرد  که   مناطقی   آنها   بیان   به .  اندپرداخته

  اصل  در   و  است  شده   اتخاذ  بازآفرینی  در   باال  به   پایین  از   مشارکت 

  نسبت   را   همبستگی  و   انسجام   از   باالتری   سطوح   هستند،  محور فرهنگ

  به  پایین  از  مشارکت  رویکرد  لذا.  [9]  باشندمی  دارا  مناطق  سایر   به

  حمایت   به  هویت   این.  باشد  محلی  هویت  کننده تقویت  تواندمی  باال 

.  است  مرتبط   خودکارآمدی   و  نفس   عزت   اجتماعی،   تکریم  اجتماعی،

  و   است  همسو   جمعی   مشارکت  و   رفاع  ابعاد   با   جوانب  این   همچنین

  نخواهد   ممکن   هویتی  ابعاد  به  توجه  بدون  شهری  بازآفرینی  درنهایت
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  بازآفرینی   مصادیق  پژوهشی  در (  2011)  دیکسون  و  کاالنتینو  .بود

  بررسی   اجتماعی  پایداری  با   آن  ارتباط  ارزیابی  باهدف  را  شهری

  های پروژه  که  اندرسیده  بندی جمع  این  به  آنها.  [10]  اندکرده

  حداقل  ایجاد  در  بالقوه   خروجی  عنوانبه  توانندمی  شهری  بازآفرینی

  پس   آنها.  باشند  مؤثر  اجتماعی  پایداری  هایسیاست  و  ابعاد  از  بعد  10

  فراگیری  عدالت،   اصل   4  به   اصول   این   شاخص  نقاط  استخراج  از

  به   توجه  همچنین  آنها.  اندرسیده  امنیت  و  پذیریانطباق  اجتماعی،

  بازآفرینی   محور  و  مرکز  را  همسایگی   واحد  و  محلی  جامعۀ  مفاهیم

  پایداری   به  دستیابی  برای  مهمی  بستر   عنوان به  را  آن  و   دانسته   شهری 

   د.انگرفته نظر   در اجتماعی

  پایداری   بر  اجتماعی  بازآفرینی  تأثیر  بررسی  به(  2009)  وود  و  گلسون

  شهری   بازآفرینی  کنون   تا  آنها   بیان  به .  اندپرداخته  شهری  اجتماعی

  تالش   جوامع،   تغییرات   و   است  داشته   اجتماعی  بعد   به   کمتری   توجه 

  گیران تصمیم  تا  است شده  باعث  مردم  مشارکت  جلب  و  پایداری  برای

  این .  باشند  داشته  بیشتری  توجه  محوراجتماع  بازآفرینی  موضوع  به

  و  معبر  مسکن،  در  مردم  که  چرا  دارد؛  بسزایی  اهمیت  شهرها  در  امر

  جوانب   و  ها انگیزه  ها، نگرش  و   دارد  جدی   حضور  شهری  فضاهای

  بازآفرینی   بررسی  به(  2007)   اورتا  .[11]  است  پررنگ  آنها  اجتماعی

  بیان  به .  است پرداخته  مادرید  شهر  در محوراجتماع  رویکرد  با شهری 

  کالبدی   تغییرات   دستخوش   مادرید،   همچون   بزرگی   شهرهای   وی

  تأثیرگذار  اجتماعی  و   اقتصادی  ابعاد   بر  تغییرات   این   و   اند شده  بسیاری 

  اگرچه   میان   این   در.  است  کرده  ایجاد  آنها  در   را  عمیق  تغییرات   و  بوده

  برخی  ولی  است  یافته  افزایش  مستغالت  و  امالک  قیمت  و  کیفیت

.  دانندمی  شهر   و  خود  برای  خطری   را   تغییرات   این  اجتماعی  هایگروه

  1977  سال  از  تغییرات  این  با  مخالفت  راستای  در  اجتماعی  بسیج

  و  هاسمن ساکنان، مهاجران، مردمی، هاییگروه شامل و گرفته شکل

  بافت   تغییرات  در   نیز  را   خطر  ترین مهم.  است  فرهنگی  هایانجمن

 . [12] دانندمی بازآفرینی  هدف هایبخش در هویتی و فرهنگی

  بررسی   و   محله   بازآفرینی  تبیین  ضمن   پژوهشی  در (  2006)  هال

  پایدار   بازآفرینی  با  ارتباط  در  پیشین  های سیاست  شکست   دالیل

  بازآفرینی  در  مسکن  گذاریسرمایه  هایصندوق  نقش  تبیین  به  محله،

  بازآفرینی   اقدامات  بودن  شمول  همه   به   توجه  اهمیت  نهایت  در  و  محله 

  انتقادی،  نگرش   با   وی. است پرداخته  اجتماعی حوزه  در ویژهبه محله 

  و   کالبدی  بازآفرینی  میان  تعادل  که  راهبردی  چارچوبی  ارائه   به

  ارائه   طریق  از  را  هدف  این  و  پرداخته   سازد،  برقرار  را   اجتماعی

  کانون   در  و   کلیدی نقش  عنوانبه را محله  ساکنان   نقش  که  رویکردی

 . [13] داند می پذیرتحقق نظرگرفته، در  بازآفرینی  هایبرنامه

  -  فضایی  تحلیل  به  پژوهشی  در(  1400)  همکاران  و  بیرجند  علیزاده

  شهری   ناکارآمد  بافت  بازآفرینی  در  اجتماعی  مشارکت  میزان  مکانی

  مشارکت   میزان   که  داد  نشان   نتایج .  [14]  اند پرداخته  بیرجند

  ناکافی   و  اندک  شهری   بازآفرینی  هایطرح  در  هابافت  این   اجتماعی

  ها؛ بافت این  در  مردم  مشارکت  افزایش  در  موثر  عامل  بیشترین  و  بوده

  به   ناکارآمد   های بافت  بندی   سطح .  است  اعتمادسازی   و   شفافیت   مولفه 

  محالت   داد  نشان  شهری   بازآفرینی  در   اجتماعی  مشارکت  میزان  لحاظ 

(  مطلوب   وضعیت)  دوم  و  اول  هایرتبه  در  ترتیب  به  کارگران  و  جوادیه

  وضعیت)  چهارم   و  سوم   رتبه  در   شهریور   هفده   و  چهاردرخت   محالت   و

  جعفر  بن  موسی   محله  و   پنجم  رتبه   در   با  ده  ته   محله   و(  مطلوب  نیمه 

  انسجام   اعتمادسازی،  و  شفافیت  مکانی،   تعلق  هایشاخص  در  ضعف   با 

  گرفته   قرار  آخر  جایگاه  در  مشارکت  نوع  و  مشارکت   به   تمایل  اجتماعی،

 . است

  محله   اجتماعی  منزلت   نقش  تبیین  به (  1400)  همکاران  و  پور اسمعیل

  بافت   ساختاری  معادالت   مدل  کاربست   با  آن  بازآفرینی  به  گرایش  در

  منزلت  و  اصالت  داد  نشان  ها یافته.  [2]  اندپرداخته  اراک  شهر  میانی

  قیمت  افزایش  سبب اراک شهر  میانی بافت  در ساکن  طبقه  اجتماعی

  بعد  درجه در. است بافت این به گرایش علت مهمترین و زمین باالی

  افزایش  و آن به گرایش عامل شهر مرکز به بافت این آسان دسترسی

  ونقل،   حمل  هزینه  بودن  پایین  تاثیر.  است  بافت  این  در  زمین  قیمت

.  نشد  تایید   زندگی  برای   محالت  این  انتخاب  برای   افراد   تصمیم  در

  بومی   ساکنان  خروج  و  آن  دموگرافی  تغییرات  در   بافت  این   بازآفرینی

  این   در   زندگی   های هزینه  افزایش   دلیل   به   پایین  منزلتی   طبقات   و

  منزلت  و   اصالت.  گرفت  قرار  تایید   مورد  سازیاعیان  سبب   به   محالت

  اراک   شهر  در   بافت  این   شده  سبب  اراک  شهر   میانی  بافت  اجتماعی

  شهروندان  از  بسیاری  برای  جاذب   ایمنطقه  به  برگس  نظریه  برخالف

  تبدیل  اقتصادی  و  اجتماعی  باالی   اقشار  سکونت  محل   و  شهر  این 

  تاریخی  بافت  بازآفرینی  بررسی  به(  1400)  همکاران  و  بوچانی  .شود

- اجتماعی  پایداری  در  راهکاری  درجهت  افزامیان  توسعۀ  بر  مبتنی

  اهمیت   دهندهنشان  پژوهش  این  نتایج.  اندپرداخته  شهر  اقتصادی

-کیفیت   بر عالوه  که  است  شهری   درون   رهاشده   اراضی   مجدد  توسعه 

  هایبرنامه  محرک  عنوان  به  پیرامونی   بافت  در  پروژه،  عرصه  در   بخشی

  و   شناخت  پژوهش  این  اصلی  هدف .  کنندمی  عمل   شهری   بازآفرینی

  هااولویت  و  تهران   عودالجان  محله  افزای  میان  توسعه   هایپهنه  بررسی

 .[6]  است شده تدوین  اصلی  پرسش به  پاسخ و آن  هایظرفیت و

  -اجتماعی  پایداری   در  بازآفرینی  اثرات   بررسی  به (  1400)  فنی

  آن  گویای   پژوهش   نتیجه .  است   پرداخته  تاریخی  هایمحله  فرهنگی

  بازآفرینی  برنامه   از   قبل   ایران  محله  اجتماعی  شرایط  و   اهمیت  که   است 

. است رسیده 3/3  به  نزول  اندکی  با  آن،   از  بعد و  49/3  میانگین  دارای

  که  بوده   81/3  میانگین   دارای  بازآفرینی  از   پس   نیز   فرهنگی  شرایط

  استنباط   قابل  گونه  این.  است  نکرده  تغییری  آن،  از  قبل  به  نسبت

  یافته،   بهبود  نسبتا  ایران،  محله  فرهنگی-اجتماعی  وضعیت  که  است

  علل  که   بوده   کم   بسیار  محله   کالبدی   بازآفرینی  هایبرنامه  تاثیرات  اما

 . [15] است   شده تحلیل و بررسی  هم آن

  توسعه   بر  شهری  بازآفرینی  تاثیر  مطالعه  به (  1399)  بوسجین  عالئی

  که   دهدمی  نشان  تحقیق   نتایج .  است  پرداخته   اجتماعی   سرمایه 

  سرمایه   توسعه  بر  اردبیل  در   قاپو  عالی  راه  پیاده  شهری  بازآفرینی

  همکاران   و  احدنژاد.  [7]  دارد  داری  معنی  و  مثبت  تاثیر  اجتماعی

  با  تاریخی   بافت   اجتماعی  بازآفرینی  بررسی   به   پژوهشی  در(  1399)

  تاریخی   هایبافت  آنها  بیان  به.  اندپرداخته  شهری  گردشگری  رویکرد

 دهند،می  تشکیل  را   شهرها  محالت  و  مناطق  از   بخشی  اینکه  بر  عالوه

  خاطره   و  یاد  بیانگر  چنینهم  و  شهرها  اولیه  هسته  هایویژگی  روایتگر

  های بافت  در .  [16]   باشندمی  ها آن  ساکنین   سنن   و   آداب   و   فرهنگ

  با   ناگسستنی  و   عمیق  پیوند   نمادین،   معانی  ایران،  کهن   و  تاریخی

  های محله  هویت  تا   است  شده   باعث  امر  این  و   داشته  بافت   کالبد 

  اما   باشد؛   ساکنین  مادی  و  روحی  نیازهای  و   باورها  از  برخاسته   تاریخی

  و  اجتماعی هویت تنزل شود،می مشاهده ها بافت  این  در امروزه  آنچه 
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  این  هاییافته  اساس   بر   است؛  آن   ابعاد  تمامی   فرسودگی   درنهایت

  بافت  بازآفرینی  بر  تاثیرگذار  شاخص  و  مولفه  بیشترین  پژوهش،

  کارگیری   به   تاثیرگذار   مولفۀ   بیشترین   و   تعلق   حس   شاخص   ریخیتا

  بازآفرینی  در  تواندمی  تاریخی  بافت  فضای  در  بومی  هاینشانه  و  نمادها

  بازتعریف   به(  1398)  همکاران  و  سجادی  .باشد  مؤثر  تاریخی  بافت

  راهبرد   رویکرد  با  اجتماعی  پایداری   دهندۀ  ارتقاء  مکانی  های شاخص

   نتایج .  اندپرداخته  سنندج  شهر   تاریخی  بافت  در  شهری  بازآفرینی

  طراحی  فشردگی،  و  تراکم  فعالیتی،   تنوع  هایشاخص  که  داد  نشان

  انسجام   پذیری،فعالیت  ابعاد  بر   را   تاثیر  بیشترین  ترتیب  به  محله  منظر

  مربوط   هایشاخص  همچنین.  دارند  مندیعدالت  و   کالبدی  -  فضایی 

  بیشترین  «مندی عدالت » به مربوط  هایشاخص و «مندیهویت» به 

  دارند  سنندج  شهر   مرکزی  ناکارآمد  بافت  اجتماعی  پایداری   بر  را  تاثیر

[5]. 

  سازی ظرفیت  وضعیت   بررسی  به (  1397)  همکاران   و   پوراسمعیل

  بازآفرینی  در  مشارکت  با  آن   رابطه  و  شهری  محالت  در  اجتماعی

  سازی  ظرفیت»  هایمولفه  بین   از .  اندپرداخته   فرسوده   های بافت

  سطح   در  اجتماعی  تعهد  و  پذیری  مشارکت  هایمولفه  تنها  ،«اجتماعی

  تمام  و  نامطلوب و  نامطلوب نسبتا   وضعیت  در  هامولفه  سایر و  مطلوب

  وضعیت   در  نیز  «اجتماعی  سازی   ظرفیت  هایاستراتژی»  هایمولفه

  در   «شهروندان  مشارکت »  متغیر   شرایط.  هستند  نامطلوب   بسیار 

  مشارکت  به  تمایل  سطح .  است  نامطلوب  نسبتا  نیز  شهری  بازآفرینی

  مشارکت  سپس  و  اجرایی  مالی،   فکری،  مشارکت  شامل   ترتیب  به

  از   بازآفرینی  در  «شهروندان  مشارکت»  متغیر.  است  انسانی  نیروی

  های استراتژی»  و   «اجتماعی  ظرفیت »  متغیر   با   مطلوبی   همبستگی

  شبکه  مولفه  نقش   همچنین،.  است  برخوردار   «اجتماعی  سازی  ظرفیت

  بسیار   فهادان  محله   اجتماعی  ظرفیت   ارتقای   در  سازمانی   سازی 

  تواند می  سازی   ظرفیت   فرآیندهای  تقویت   بنابراین،.  است  برجسته 

  داشته   همراه  به  را  محله  بازآفرینی  در  شهروندان  مشارکت  تقویت

 . باشد

  فضاهای  اجتماعی  فرهنگی  بازآفرینی  بررسی   به (  1396)  نادریان

  سعی   پژوهش  این.  پردازدمی  ایمحله  هویت  ارتقاء  هدف  با  شهری

  بازآفرینی  حوزه  در  موفق   و  مثبت   هایجنبه  شناخت  و   مطالعه  با  دارد

  های کیفیت  و  کرده   شناسایی   را  رویکرد  این  راهکارهای   فرهنگی،

  راستای   در  را   شهری  محالت  اجتماعی–  فرهنگی   های جنبه  و  محیطی

  معیارها،  این  بر   تاکید   با   پایان  در.  نماید  بررسی  ایمحله  هویت  ارتقاء

  غنی  هویت  واجد   و  تاریخی   ای محله  که   همدان  شهر  سنگ   محله 

  با   دهدمی  نشان  تحلیل  نتایج .  است  شده  تحلیل   و  بررسی   باشد،می

  اصلی   معیار  شش   و  فرهنگی  بازآفرینی  اصلی  معیار   چهار   به   توجه

  به   تواندمی  یکدیگر  با  معیارها  این   بین  قوی   ارتباط  و  ای محله  هویت 

  طریق  این   از   و  نموده   کمک   تاریخی  محالت   ای محله  هویت  ارتقاء 

 .[1] گردد موجب را شهروندان تعلق حس

  و   انگیزی  خاطره  بین رابطه سنجش  به ( 1395)  سیدبرنجی   و  حبیبی

  رشت   شهرداری  شهری  هویت  بازآفرینی  در  اجتماعی  مشارکت 

  اجتماعی  تحوالت  دلیل  به   اخیر   هایدهه  در  آنها  بیان   به.  اندپرداخته

  این   اصیل  و  قدیمی  ساکنان  جایی  جابه  و  جمعیت   افزایش  فرهنگی،  و

  به   شهر   هویت   با   و   مرکزی  شهری   فضای  این   شهر،   سطح   در   منطقه

. رودمی  پیش  خود  اجتماعی  و  کالبدی  هایارزش  دادن  دست  از  سوی

  این   موضوع   اطراف  گستره  و  شهرداری   میدان  در  مفاهیم  این  بازیابی

  گذشته   های ارزش  بازآفرینی  با  که  است  آن  بر  سعی  و   بوده  پژوهش

  میدان   هایتوانمندی  از  امروزی،  های ارزش  به   گویی  پاسخ  کنار   در

  ایجاد   با  و  جسته  سود  مردم  حضور  تقویت  و  جذب  و  شهرداری

  مرکز   بخش،  هویت  عناصر  تقویت   و  حفظ  و  انگیز  خاطره  هایمحیط

  خاطره   مکان،  هویت  عامل  سه   اساس،  براین.  کند  تعریف  باز   را  شهر

.  دادند  تشکیل  را  تحقیق  اصلی  متغیرهای  اجتماعی   مشارکت  و   انگیزی

  پرسشنامه  ابزار از و بوده  اکتشافی آمیخته نوع   از  حاضر  تحقیق  روش

  نشان   تحقیق   نتایج .  است  شده   استفاده  ها داده  آوری   جمع   برای 

  متغیر   با  اجتماعی  مشارکت   و  انگیزی  خاطره   بین  هرچند  دهد،می

  شاخص  اما   دارد،  وجود  مثبتی  و  مستقیم  رابطه   مکان   هویت   وابسته

 .باشدمی گذارتر تاثیر مکان هویت افزایش  در انگیزی   خاطره

  های بافت  بازآفرینی  بررسی  به (  1391)  همکاران  و  پوراسمعیل

  اساس   بر.  اندپرداخته  اجتماعی  بسیج  بر  تاکید  با  شهری  فرسوده

  و  درآمد  کم  مردمانی  کشتارگاه؛  محله  اهالی  پژوهش  این  هاییافته

  مراحل   در  مشارکت  و  همکاری  برای  جدی   عزم  که  هستند؛  فقیر

  اجتماعی  بسیج  راهبرد  هباالخر  و  دارند  را  فقرزدایی  هایپروژه  مختلف

  کشتارگاه   محله  در  سکونت  و  مردم  شرایط  ارتقا  برای  مناسبی  شیوه

  شناسایی   به  قادر   بحث،   هایگروه  تشکیل  با  مردم  رابطه،  این  در.  است

  هر   با  متناسب  تا  هستند  خود  محله  در  آنها  یابی  ریشه  و  مشکالت

  ارتقای  و   آن  حل   برای   را   محلی   های سازمان  و   خود  نقش  مشکل،

 .[8]  بگیرند  عهده بر  سکونت،  شرایط

 اجتماعی  بازآفرینی نظری مرور -3

  کالبدی  توسعۀ   هایسیاست  در   تغییر  راستای  در   اجتماعی  بازآفرینی

  و  بود  مردمی  مشارکت  همراه  به  مداخله  آن  اصلی  شعار  و  شد  مطرح

 مهم  مفاهیم.  کرد  پررنگ  محلی  مردم  با  را  شهری  مهندسان  ارتباط

 :  نمود مطرح  توانمی مقوله  شش در  را  شهری بازآفرینی

  فعالیت   با  بازآفرینی  عملیات  است؛   گرمداخله  فعالیت  یک  بازآفرینی

  گیرد؛می  صورت   خصوصی  و   عمومی   اجتماعی،   های بخش  مشترک

  اقتصادی، تحوالت  با  همراه   زمان  طول  در  که  است  فعالیتی  بازآفرینی

  ساختارهای   در  ایمالحظه  قابل  تغییرات   سیاسی  و  محیطی  اجتماعی،

  جمعی   هایتالش  بسیج  به   بازآفرینی  آورد؛می  وجود   به  اداری

  مناسب  های حلراه  اتخاذ  منظور  به مذاکرات  برای  ای پایه  و  پردازدمی

  مختلف   عناصر  عملکرد  بر  مبتنی  بازآفرینی  فرایند  دهد؛می  ارائه

  تغییر  مدیریت   در  ییکپارچگ  مستلزم  بازآفرینی  و  است   شهری   سیستم

 [.17]  است

  بازآفرینی  راستای  در  که   است  محورهایی  از  یکی  اجتماعی  پایداری

  و   ساخت  و  تغییر  نوع  هر.  است  تأکید   و  توجه  مورد  محالت   اجتماعی

  جهت   همین  به  باشد،  اجتماعی  پایداری  کنندۀتقویت  بایستی  سازی

  های مؤلفه  و  ابعاد  و  گرفته  قرار   بررسی  مورد  مختلف  هایپژوهش  در

  حقوق،  تساوی  همچون  هاییمؤلفه.  است  گرفته  قرار  توجه  مورد  آن

  یکنواختی  اشتغال،  درآمد،   تر عادالنه  توزیع  بشر،   حقوق   دموکراسی، 

  با  کار  ایجاد  اجتماعی، خدمات و  منابع  به  عادالنه  دسترسی  اجتماعی،

  در مشارکت  برای   برابر  پایه، نیازهای  تأمین  داوطلبان،  کار  و  دستمزد

  اجتماعی،  هاینوآوری  کردنفعال  دموکراتیک،  جامعه   تأمین   یک

  نیازهای   امنیت،  مشارکت،   اجتماعی،  همبستگی  اجتماعی،  عدالت 



5 
  

6 (1) , 2021 

  1، شماره 6دوره 

 1400 بهار

 فصلنامه پژوهشی

 

ی
رین

آف
از

ب
 

ی؛
اع

تم
اج

 
مه

رنا
ب

یِ
یز

ر
 

یِ
رد

هب
را

 
یِ

ضای
ف

 
اع

تم
اج

ور
مح

 
 در

ت
ال

مح
 

کم
دار

ور
رخ

ب
 

  به   توجه  حقوق  تساوی  اجتماعی،  سرمایه  آینده،  نسل  نیازهای  پایه،

  به   نیاز   رفع   مشارکت،   و  توانمندسازی  جامعه،   گوناگونی  و   فرهنگ

  فراغت،   اوقات  مشارکت،   کردن،درک  محبت،   حفاظت،  امرارمعاش،

  انسانی،   نیازهای  برآوردن   اجتماعی،  برابری  آزادی،  و  هویت   کردن،خلق

  مکان   حس   غرور،   ، (شمول  و  انسجام )  اجتماعی   تعامل  زندگی،   کیفیت

  پایداری  با   رابطه   در   فرهنگ  بر  آینده   تمرکز   هویت،   فرهنگ،   و

  بر  رابطه   همین  در[.  5]  گیردمی  قرار   توجه   مورد   محالت   اجتماعی

 .  شودمی مطرح  اجتماعی ناپایداری   معیوب چرخۀ  اساس 

 

 
 [ 5] اجتماعی ناپایداری معیوب چرخۀ  3 شکل

 

  و   تازه  شرایط  بر  منطبق  جدید  فضایی  سازمان  تولید  یعنی  بازآفرینی

  تعریف   یا   و  جدید  شهری   روابط   ایجاد  در  همگی   که   نو   های ویژگی

  شهری،  بازآفرینی.  افتدمی  مؤثر   موجود   یا  کهن  شهری  روابط  دوباره

  شهری  های بافت  کیفی  ارتقاء  های برنامه  دربرگیرنده   و   جامع  سیاستی

  از   دیگر   یکی  و  است   فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  یکپارچه   اهداف  با

  فیزیکی، )   انحطاط   یا  زوال  شهری،   بازآفرینی  مفهوم   در  عناصر

  عنوان   به   و  است   ساختاری  صورت   به   و  است (  اقتصادی  یا   اجتماعی

  شهرها   زندگی  از  بخشی  که  سازگاری  و  تغییر  طبیعی  روند  از  بخشی

  هدفمند  عمل   به  نیاز   تغییر،  مورد،  این  در .  کرد  نخواهد   تغییر  است، 

  نیروهای   عنوان  به   مستقیم،  مداخله  و  سیاست   طریق   از  دولت  توسط

  بازآفرینی   در.  دارد  کافی   تحول  یا  و  سازگاری   تضمین  و  ایجاد  برای   بازار

  به   موجود  هایسایت  ارتقاء  مجدد،   دهیسازمان  برای  مسیری  شهری

  تحت  که   سابق  شهری   محروم   مناطق   احیای   و  جدید   ریزی برنامه  جای 

  توسعۀ  سیر  اساس  همین  بر  [.18]  است  توجه  مورد  اندقرارگرفته  فشار

  شکل  در  اجتماعی  بازآفرینی  به  رسیدن  و  گذشته   هایسال  در  محالت

 . شودمی دیده  4

شهری   فضاهای  خلق  به  که  است  فرآیندی  شهری  بازآفرینی  پس 

ویژگی با حفظ  فعالیتی( منجر  جدید  و  اصلی فضایی )کالبدی  های 

بازآفرینی شهری، عبارت است از دید جامع و یکپارچه و  می گردد. 

به طوری که   بینجامد،  به حل مسائل شهری  اقداماتی که  مجموعه 

لبدی، اجتماعی و زیست محیطی  بهبود دائمی در شرایط اقتصادی، کا

به وجود آورد  بافتی که دست در همین  [.  19]خوش تغییر شده را 

شود که بایستی در بازآفرینی  اجتماعی مطرح می  راستا مفهوم ظرفیت

مجموعه   اجتماعی،  ظرفیت  شود.  گرفته  نظر  در  محالت  اجتماعی 

نهادی است که در جوامع وجود داردارایی د.  های فردی، انجمنی و 

تعامل سرمایه انسانی، منابع سازمانی و سرمایه اجتماعی موجود در  

تواند برای حل مسائل جمعی، بهبود یا حفظ  یک جامعه خاص که می

سالمت یک جامعه بکار گرفته شود. همچنین، بعنوان توانایی افراد،  

ر، کارآمد  ها به طور مؤثنهادها و واحدهای سازمانی برای انجام فعالیت

 شود.ر تعریف میو پایدا

 
  هایمحدوده در شهری توسعه هایسیاست تحول روند  4 شکل

 [ 5] جهان در شهری ناکارآمد

 

بازآفرینی شهری یکی از محورهای مهم در   بر موفقیت  عوامل مؤثر 

های شهری است. در یک پروژه بازآفرینی موفق، تقویت  بررسی پروژه

محالت شهری به منظور ارتقاء هویت، همبستگی و احساس پیوند،  

بینش گسترش  افراد،  بین  مشارکت  در  مشترک  اجتماعی  های 

های متفاوت برای ایجاد همکاری  های مختلف اجتماعی با گرایشگروه

خصوص   در  مردم  به  مسئولیت  اعطای  مردم،  بین  هماهنگی  و 

[.  20]گیرد  سازی مد نظر قرار میگیری و تصمیم مشارکت در تصمیم

ترین اصول یک برنامه بازآفرینی مؤثر شامل داشتن چشم انداز  مهم

بر   تأکید  محیطی،  زیست  پایداری  بر  تأکید  با  بلندمدت  راهبردی 

کالبدی صرف،   نوسازی  بجای  اجتماع محلی  ابعاد یک  ارتقای همه 

برنامهانعطاف شرایط  پذیری  تغییر  با  همسو  اولیه  اجرایی  های 

اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و مدیریتی؛ قبول منحصر به فرد  

)اجتماع اجتماع  بر  مبتنی  رویکرد  بر  تأکید  مکان؛  در  بودن  محور( 

م شهری؛  فرسودگی  رفع  نقش  زمینه  بر  تأکید  با  ذینفعان  شارکت 

و   بازیگران  میان  بیشتر  مشارکت  و  تعامل  وجود  محلی؛  جوامع 

سرمایهدستگاه میان  موازنه  و  تعادل  درگیر؛  دولتی،  های  گذاری 

طریق   از  همرایی  از  اطمینان  برای  تالش  داوطلبانه؛  و  خصوصی 

نفعان دارای منفعت  بخشی تمام ذیترین مشارکت ممکن و همکامل

 [.21]انونی در بازآفرینی است ق

 

 
 [ 22] اجتماعی بازآفرینی هایمدل 5 شکل
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بازآفرینی اجتماعی میمدل توان نام برد برای  های مختلفی را برای 

ریزی مشارکتی،  های عمومی، مدل بودجهمثال مدل مالکیت دارایی

ها است  محور از عمدۀ این مدلهای اجتماعی و مدل تودهمدل شرکت

های عمومی تأکید بر اعتمادسازی و دستیابی  در مدل دارایی  [.22]

اجتما پایداری  فرصتبه  ایجاد  و  مدل  عی  در  است.  درآمدی  های 

و تخصیص بودجه تعیین  و شهروندان در  نیز مردم  ریزی مشارکتی 

پروژه و  محالت  میبودجه  همکاری  هم  با  شرکتها  های  کنند. 

به بازآفرینی  مبحث  در  آوردن  اجتماعی  فراهم  برای  مدلی  عنوان 

های  صتهای جدید و فرخدمات، افزایش ارزش زمین و جذب سرمایه

توده رویکرد  در  نهایت  در  است.  حجم  شغلی  و  جمعیت  محور، 

 کنندگان اهمیت بسزایی دارد. مشارکت

 گیری بحث و نتیجه -4

  اجتماعی   بازآفرینی  مفهوم  بر   مروری  با  تا  شد  تالش  پژوهش  این  در

  رویکرد  با   فضایی  راهبردی   ریزی برنامه  پیرامون   اطالعاتی   آن،  ابعاد   و

  بازآفرینی   گردید  مشخص  جهت  همین  به.  گیرد  صورت  محوراجتماع

  محالت   سطح   در   اجتماعی  هویت   تقویت   به   تواند می  اجتماعی

  های انگیزه دیگر  طریق  از.  دهد  افزایش  را  مردم  تعلق  حس  و  بیانجامد

  در   را  آنها  و  داده   ارتقا  فضایی  راهبردی  ریزیبرنامه  در  را   مردم

  نیازمند   راهبردی  ریزیبرنامه  چنین.  نماید  سهیم  هاگیریتصمیم 

  قالب   در  و  است  نهادمردم  های سازمان  و  مردم  جانبۀهمه  مشارکت

  از   مردم  رضایت   سطح  ارتقای.  شودمی  ممکن   اجتماعی  بازآفرینی

  باالیی   وابستگی  نیز  آنها   عملکرد  و  فضایی  ریزان برنامه  شهری،  مدیریت 

  تمامی  در  محالت   امنیت.  دارد   محوراجتماع  ویکرد ر  با  بازآفرینی  به 

  افزوده  نیز  آن  از   برداریبهره  و  بازآفرینی  هایطرح  اجرای  مراحل

 .شودمی

  از   است   عبارت  شهری،   بازآفرینی  داد،   نشان  نظری  مبانی   هاپژوهش

  شهری  مسائل   حل   به   که   اقداماتی  مجموعه  و  یکپارچه   و   جامع   دید 

  کالبدی،   اقتصادی،  شرایط   در   دائمی   بهبود  که  طوری   به   بینجامد، 

  وجود  به   را   شده   تغییر  دستخوش   که   بافتی  محیطی   زیست   و   اجتماعی

  مشارکت  و  اجتماعی  بعد   به  توجه  کالبدی  نگاه  کنار   در  لذا   و  آورد

  به   بهینه  رسانیخدمات  باعث  امر  این.  دارد  ضرروت  نیز  مردمی

  توانندمی  مردم.  دهدمی  ارتقا  را  آنها  رضایت  حس  و  شده  شهروندان

  نیروی یا مالی  فکری،  اجرایی،  صورت  به  تواندمی  هاییطرح  چنین  در

  توانمندسازی   بایستی  مسیر  این  در   البته  و  نمایند  مشارکت  انسانی

  بازآفرینی   در  مقولمه   ترین مهم  شاید.  گیرد  قرار  توجه  مورد  آنها

  تعلق،  حس  امنیت،  حس  دیگران،  با  تعامل  عنصر  به  توجه  اجتماعی

  مهم  این  و  است   اجتماعی  سرمایۀ   ابعاد  از   مشارکت   و  اعتماد  حس

شفافیت و اعتمادسازی    .دهدمی  ارتقا  را  محلی  همبستگی  و   انسجام

محوری از سوی دیگر سبب  عدالت  وبین شهرداری و مردم از یکسو  

پروژهمی به  نسبت  مثبتی  دیدگاه  مردم  تا  داشته  شود  شهری  های 

 باشند.

 

 
  راهبردیِ ریزیِبرنامه برای اجتماعی بازآفرینی دستاوردهای 6 شکل

 فضایی 

 

سیاست تحول  محدودهروند  در  شهری  توسعه  ناکارآمد  های  های 

شهری در جهان نیز نشان داد که طراحی از ساخت و ساز به بازآفرینی  

محور رفته است. این مهم  شهری و سپس بازآفرینی پایدار یا اجتماع

ترین مقوالت در بازآفرینی است و اگر  یعنی پایداری اجتماعی از مهم

به آن  نشود، آسیب  طراحی شهری  بود. مدلنائل  های  زننده خواهد 

توان نام برد برای مثال مدل  مختلفی را برای بازآفرینی اجتماعی می

دارایی بودجهمالکیت  مدل  عمومی،  مدل  های  مشارکتی،  ریزی 

تودهشرکت مدل  و  اجتماعی  مدلهای  این  عمدۀ  از  است.  محور  ها 

یق و پژوهش و شناسایی  ها و اهداف، تحقانداز، برنامهتوجه به چشم

محور از جملۀ  های عملیاتی اجتماعها و تدوین برنامهنیازها و ظرفیت

در حال   و  توجه شده  آن  به  بازآفرینی  فرایند  در  که  است  مواردی 

 گری مسئولیت آن را بر عهده دارند.  حاضر دفاتر تسهیل

 منابع  -5

  یتبا هدف ارتقاء هو  یهرش   یفضاها   یاجتماع  یفرهنگ  ینی(. بازآفر1396زهرا )  یان،نادر [1]

مورد  یامحله ش ی)مطالعه  سنگ  محله  مح  یر :  مطالعات  فصلنامه  هفت    یطی همدان(، 

 .96- 87(، 19) 5حصار، 

نقش منزلت   یین(. تب1400نجما )  پور، یلاسمع  ین؛محمدحس  ی، فاطمه؛ سرائ  پور، اسمعیل [2]

)نمونه مورد    یآن با کاربست مدل معادالت ساختار  ینیبه بازآفر  یشمحله در گرا  یاجتماع

 .30-17(،  38)10  ی،شهر اراک(، فصلنامه مطالعات شهر  یانیمطالعه: بافت م

اردستان   آیینی، [3] )   ی،محمد؛  سادات  بازآفر1388زهرا  مع  ینی(. هرم  مردم،    یار و مشارکت 

درون  یهابرنامه  یابیارز مورد   یشهر  یزاتوسعه  سامانده   یکرد:روی)نمونه  و    یقانون 

(، فصلنامه  یفرسوده شهر  یبافتها  یو نوساز  یو عرضه مسکن به بهساز  یداز تول  یتحما

 .58-47(،  5) 3شهر،  یتهو

ز  ابوذری، [4] آ؛  ) یوسفعلی  یاری،پانته  تحل1398.  سرما  یل (.  بر    ی اجتماع  یهنقش 

طرح  یریپذ مشارکت رو  یهابافت  ی سامانده  یهادر  با    یشهر  ینیبازآفر  یکردفرسوده 

(:  3) 9  ی،امنطقه  یزیرو برنامه  یاتهران(. فصلنامه جغرافشهر    12: منطقه  ی)مورد پژوه

 .349-335صص 

جمال  ی،اردالن  یال؛ژ  سجادی، [5] رضوان؛  ماندگار،  سفل  یحاج  یروناک؛    اهلل؛ ینع  ی،حسن 

)  ی،رسول  بازتعر1400کمال  با    یاجتماع  یداریپا  ۀارتقاء دهند   یمکان  یهاشاخص  یف(. 

توسعه    یزیربرنامه  یه شهر سنندج، نشر  یخی اردر بافت ت  یشهر  ینی راهبرد بازآفر  یکردرو
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